Agent operativ
1. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
( Enumerați 10 ( zece) abateri conform art. 69 Legea Nr. 293 din 28 iunie 2004 ).
Răspuns:

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice
în care îşi desfăşoară activitatea;
b) neglijenţă şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la
autorităţile anume abilitate de lege;
c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament
necorespunzător faţă de persoanele private de libertate, care contravine legii
privind executarea pedepselor, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în
timpul serviciului;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de
natură a perturba activitatea compartimentului de muncă;
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea
intereselor oricărei persoane;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese
şi interdicţii;
m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor
sindicale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare;
n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură
cu îndatoririle de serviciu;
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48.
Grila corectare:
- Fiecare răspuns corect : 0,20 puncte, total = 2 puncte
(0.20 p x10 răspunsuri=2 puncte)
2.
În îndeplinirea atribuţiilor profesionale funcţionarii publici din sistemul
administraţiei penitenciare au următoarele obligaţii: ( Enumerați 5 (cinci) obligații
,conform art.6 Ordin Nr. 2794/C din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare).

Răspuns:

ART. 6
(1) În îndeplinirea atribuţiilor profesionale funcţionarii publici din sistemul
administraţiei penitenciare au obligaţia:
a) să cunoască, să respecte Constituţia şi legile ţării şi să aplice dispoziţiile
legale în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) să se comporte civilizat şi demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire
de sine, amabilitate, politeţe şi să vorbească respectuos şi decent, într-o manieră
potrivită cu funcţia pe care o deţin;
c) să constituie exemple pentru subordonaţi, colegi şi persoanele private de
libertate, să creeze un climat corespunzător de muncă şi să contribuie la realizarea
şi menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei;
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, atribuţiile ce îi revin şi să
dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină şi respect faţă
de şefii ierarhici, colegi şi subalterni;
e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai
programul de muncă şi să folosească timpul de lucru, resursele materiale şi
financiare ale instituţiei în mod eficient şi raţional, numai pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu;
f) să asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi să prevină producerea oricărui
prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca buni gospodari;
g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii;
h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăţilor publice şi a
drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei
penitenciare;
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în
exercitarea atribuţiilor de serviciu;
j) să respecte jurământul de credinţă depus cu ocazia numirii în funcţie;
k) să nu manifeste toleranţă faţă de abateri şi să informeze autorităţile abilitate
cu privire la infracţiunile de care au luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupţie;
l) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.
Grila corectare:
- Fiecare răspuns corect : 0,20 puncte, total = 1 punct
(0.20 p x 5 răspunsuri=1 punct)
3. La stabilirea regimului de executare a pedepsei se au în vedere următoarele criterii:
(enumerați conform art. 39 Legea Nr. 254 din 2013).
Răspuns:

La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:
a) durata pedepsei privative de libertate;
b) gradul de risc al persoanei condamnate;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;

e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de
detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în programe
educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa la activităţi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moralreligioase, instruire şcolară şi formare profesională.
Grila corectare:
- Fiecare răspuns corect : 0,30 puncte, total = 2,10 puncte
(0.30 p x 7 răspunsuri=2,10 puncte)
4. Comisia de disciplină a deținuților este formată din:
(enumerați conform art. 103 Legea Nr. 254 din 2013).
Răspuns:

Comisia de disciplină este formată din
1. directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în calitate de
preşedinte,
2. directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială , membru,
3. un ofiţer desemnat de directorul penitenciarului, membru ,
4. secretariatul comisiei este asigurat de persoana numită în acest sens de directorul
penitenciarului.
Grila corectare:
- Fiecare răspuns corect : 0,255 puncte, total = 1,02 puncte
(0.255p x 4 răspunsuri=1,02 puncte)

5 . Sancţiunile care pot fi aplicate deținuților în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
( enumerați conform art. 101 Legea Nr. 254 din 2013).
Răspuns:

Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare
pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi
asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două luni;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
Grila corectare:
- Fiecare răspuns corect : 0,33 puncte, total = 1,98 puncte
(0.33 p x 6 răspunsuri=1,98 puncte)
6. La stabilirea riscului pe care îl prezintă deţinutul pentru siguranţa penitenciarului sunt
luate în considerare următoarele criterii:

(enumerați conform art. 27 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal )
Răspuns:

La stabilirea riscului pe care îl prezintă deţinutul pentru siguranţa penitenciarului
sunt luate în considerare următoarele criterii:
a) săvârşirea infracţiunii prin folosirea armelor de foc ori prin cruzime;
b) evadarea ori părăsirea locului de muncă în prezenta pedeapsă sau în pedepsele
anterioare;
c) tentativa de evadare, forţarea dispozitivelor de siguranţă ori distrugerea
sistemelor de siguranţă;
d) neprezentarea nejustificată a deţinutului la data şi ora stabilite din
permisiunea de ieşire din penitenciar;
e) introducerea, deţinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri,
substanţe toxice ori alte obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa
penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor;
f) instigarea, influenţarea sau participarea în orice mod la producerea de revolte
sau luări de ostatici;
g) apartenenţa la grupări de crimă organizată, coordonarea activităţilor
infracţionale ori de tip terorist;
h) acte de violenţă soldate cu vătămări corporale ori deces împotriva
personalului sau a altor persoane;
i) informaţiile privind profilul psihosocial rezultate în urma evaluărilor stabilite
de reglementările în vigoare.
Grila corectare:
- Fiecare răspuns corect : 0,10 puncte, total = 0,90 puncte
(0.10 p x 9 răspunsuri=0,90 puncte)
Se acordă un punct din oficiu .
2p+1p+2,1p+1,02p+1,98+0,90p = 9 puncte + 1p oficiu = 10 puncte

